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Idag den 7 september 2017 hade vi lokal skyddskommitté i Hallsberg. Nedan 
följer du punkter som diskuterades. 
 

 Lars Permstäde blir evenemangsansvarig i Hallsberg. Om ni kommer 
på något evenemang i vårt område som skulle kräva extra bemanning 
på tågen, vänd er dit. 

 SJ har valt att lägga fokus på stationshuset och få det klart innan man 
ger sig på vätehuset. Seko framförde vikten att skapa en god trivsel 
bland de som jobbar där, samt att inkludera de som jobbar där i 
projektet. 
Seko framförde även att det råder brist på matplatser vid vissa 
tidpunkter. 

 En översyn skall göras för att kunna se om det finns något samband 
mellan en viss gruppnyckel och sjuktal. 

 Det råder oklarheter rörande alkoskåpet. SJ kommer nu att se till att 
blir klart och skicka ut denna information. En sådan fråga är vart 
anvisningsplatsen är om man skulle få ett positivt resultat. 

 Det finns ett visst utrymme till att erbjuda tills vidare tjänst i 
Hallsberg. Antalet är oklart och här råder det delade meningar om 
antalet mellan SJ och Seko.  
Om man väljer att söka ska cv och personliga brevet vara sparat i 
systemet. 

 Vi kunde se siffror på hur många timmar som arbetas bland 
timanställda. Det finns vissa som får jobba mycket och vissa jobbar 
inte fullt lika mycket. Seko har nu krävt en orsaksanalys till detta 
fenomen. Då vi inte har en enda som har upparbetat företrädelserätt 
så borde det vara fördelat mer jämnt över gruppen.  
Vi kunde även se hur dessa siffror sjunk avsevärt under sommaren. 

 
 
Nästa lokala skyddskommitté är inbokat till den 22 november. Har ni en 
fråga som borde tas upp här så kontakta undertecknad. 


